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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF og 90/675/EØF(1), sist endret ved direktiv
96/43/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsdirektiv 90/426/EØF om krav til dyrehelse ved
forflytning av dyr av hestefamilien og innførsel av slike
dyr fra tredjestater(3), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige, er det fastsatt hvilke tiltak
som skal treffes i forbindelse med afrikansk hestepest.

2) Ved kommisjonsvedtak 97/10/EF(4) er det fastsatt
importvilkår med hensyn til midlertidig innførsel og
import til Fellesskapet av registrerte hester fra Sør-
Afrika.

3) Det er rapportert om dødsfall hos hester som følge av
afrikansk hestepest i overvåkingssonen i den vestlige
Kapp-provinsen i Sør-Afrika, som ble opprettet ved
vedtak 97/10/EF med hensyn til import av registrerte
hester fra den sykdomsfrie storbyregionen Cape Town.

4) Vedkommende veterinærmyndigheter i Sør-Afrika har
truffet de nødvendige tiltak for å bekjempe sykdommen,
herunder vaksinasjon av mottakelige dyr innenfor et
risikoområde som ligger i over-våkingssonen.

5) Forekomsten av denne sykdommen i overvåkingssonen i
den vestlige Kapp-provinsen kan utgjøre en alvorlig fare
for dyr av hestefamilien i Fellesskapet. Dessuten
utelukker vaksinasjon i et område nær det sykdomsfrie
området ytterligere inndeling i regioner i samsvar med
Fellesskapets regelverk og internasjonalt godkjente
helsestandarder.

6) Myndighetene har innstilt all eksport av registrerte hester
fra det sykdomsfrie området til medlemsstater i Den
europeiske union. Det er likevel nødvendig å vedta
vernetiltak på fellesskapsplan med hensyn til import av
registrerte hester fra Sør-Afrika.

7) Midlertidig innførsel, permanent import og transitt av
registrerte hester fra storbyregionen Cape Town må
innstilles.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal forby midlertidig innførsel, transitt og
import av registrerte hester fra storbyregionen Cape Town i
Sør-Afrika.

KOMMISJONSVEDTAK 

av 7. mai 1999

om visse vernetiltak med hensyn til registrerte hester som kommer fra Sør-Afrika(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1176]

(1999/334/EF)

2002/EØS/03/31

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 126 av 20.5.1992, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001,
s. 14.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1. 
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. 
(4) EFT L 3 av 7.1.1997, s. 28. 



Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender overfor 
Sør-Afrika, for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. 

De skal underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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